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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  
22100    ΤΡΙΠΟΛΗ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 
 

 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Τηλέφωνο: 2710372111, 2710372104 
Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική,  
Ματσιακάς Δημήτριος  
e-mail: vtsokou@uop.gr, d.matsiakas@uop.gr 

Τρίπολη,  18/01/2023 
 
 Αρ. πρωτ. 431 
 
 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις των νέων εργαστηρίων της Νοσηλευτικής στην 
Τρίπολη- του τμήματος ΤΕΔΔ στην Καλαμάτα και για το κτίριο της κεντρικής διοίκησης(ΟΑΕΔ) στην 
Τρίπολη στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 10337/19-12-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

 
 
Στην Τρίπολη σήμερα την 18η Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
Α. Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με ΑΦΜ 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Πρύτανη Καθηγητή Αθανάσιο Κατσή,(δυνάμει 
του ΦΕΚ1175/17-12-2022 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ.  Εκλογής Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) 
Β. της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΒΟΥ ΟΕ με ΑΦΜ. 081708130 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, με έδρα ΒΙΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στην 
Τρίπολη, ΤΚ 22 131,τηλ. 2710-226076 και εκπροσωπούμενης νομίμως από τον κ. Ψυρογιάννη Μιλτιάδη του 
Μιχαήλ(βάσει της από 27/09/2022 ΑΠ 1973280.2910777 πιστοποιητικού εκπροσώπησης του Επιμ. Αρκαδίας) 
και αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος ≪ο Προμηθευτής≫  συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα 
κάτωθι: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το υπ’ αριθμ. 8791/03-11-2022 Πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 22REQ011784071 
2. Την υπ’αριθμ. 9546/24-11-2022 απόφαση Πρύτανη περί έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης με ΑΔΑ: 

Ψ3ΞΣ469Β7Δ-9ΥΗ 
3. Την υπ’ αριθμ. 10285/16-12-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑΜ: 22REQ011834613 Δέσμευση 

Πίστωσης, ΑΑΥ 588/16-12-2022, ΑΔΑ: Ψ0ΥΜ469Β7Δ-1Θ1 
4. Τη πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΠ 10337/19-12-2022 και ΑΔΑΜ 22PROC011851326 
5. Την υπ’αριθμ. 10602/29-12-2022 απόφαση Πρύτανη περί έγκρισης ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας με 

ΑΔΑ: 62Ι8469Β7Δ-ΨΙ6 και ΑΔΑΜ 22AWRD011922294 
6. Την από 01/12/2022 πρόταση ανάθεσης δαπάνης στην εταιρία ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΒΟΥ ΟΕ 
7. Τον ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ 141/21.7.2022) ) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις, ιδίως την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 14 και παρ. 5 του άρθρου 448 
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 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις των νέων 
εργαστηρίων της Νοσηλευτικής στην Τρίπολη- του τμήματος ΤΕΔΔ στην Καλαμάτα και για το κτίριο της 
κεντρικής διοίκησης(ΟΑΕΔ) στην Τρίπολη. Αναλυτικά:  
 

*ΚΑΛΩΔΙΑ-ΚΑΝΑΛΙΑ-
ΣΩΛΗΝΕΣ  CPV 31681410-0 
ηλεκτρολογικό υλικό 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €4.082,21 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ24% 

     

Α/Α Περιγραφή είδους  Μ.Μ. 
 

ποσότη
τα 

  

1 ΚΑΛΩΔ. UTP CAT6 J-2YY 4x2x1/0.546P   Μέτρα 1.700,00   

2 ΚΑΛΩΔ. HO5VV-F (NYMHY) 3X2.5 Μέτρα 400,00   

3 ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F 3X1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ Μέτρα 250,00   

4 ΚΑΛΩΔ. HO5VV-F (NYMHY) 5X1.5 Μέτρα 200,00   

5 ΚΑΛΩΔΙΟ  OLFLEX -110   5*4 Μέτρα 100,00   

6 ΚΑΛΩΔ. Y-JZ(B) 5X10 RM 300/500V   Μέτρα 60,00   

7 ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚ.ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ 40*40 ΜΜ KASS Μέτρα 80,00   

8 VIOKANALI 20*13 ΑΥΤ/ΛΗΤΟ Μέτρα 60,00   

9 DLP ΜΟΝΟΒLOC ΚΑΝΑΛΙ+ΚΑΛΥΜΜΑ 105Χ50 ΜΜ Μέτρα 36,00   

10 
ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ (1250Nt) CONDUR IAS ΚΟΥΒΙΔΗ 

Μέτρα 120,00 
  

11 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 
(1250Nt) CONFLEX IAS ΚΟΥΒΙΔΗ 

Μέτρα 50,00 
  

12 ΚΑΛΩΔ. A05VV-U (NYM) 3X2.5 Μέτρα 200,00   

13 ΚΑΛΩΔ. A05VV-U (NYM) 3X4 Μέτρα 25,00   

14 DLP MONOBLOC ΚΑΝΑΛΙ+ΚΑΛΥΜΜΑ 80Χ50 ΜΜ Μέτρα 22,00   
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15 ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚ.ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ 40*40 ΜΜ KASS Μέτρα 10,00   

 
*ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΠΡΙΖΕΣ-
ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ-
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΝΑΛΙΩΝ & ΣΩΛΗΝΩΝ 
CPV: 31681410-0 
«ηλεκτρολογικά υλικά» 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
€3.281,56 ΑΝΕΥ ΦΠΑ24% 

     

Α/Α Περιγραφή είδους  Μ.Μ. ποσότητα  

1 DLP ΤΜΗΜ.ΣΥΝΑΡ.ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤ. Β50 ΜΜ Τεμάχιο 4,00  

2 DLP ΤΜΗΜ.ΣΥΝΑΡ.ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ. 105Χ50 ΜΜ Τεμάχιο 10,00  

3 DLP ΤΜΗΜ.ΣΥΝΑΡ.ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛ. 105Χ50 ΜΜ Τεμάχιο 6,00  

4 DLP ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 ΣΤ.MOSAIC KAΛ.85ΜΜ Τεμάχιο 8,00  

5 DLP ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 6 ΣΤ.MOSAIC KAΛ.85ΜΜ Τεμάχιο 2,00  

6 DLP ΒΑΣΗ  2  ΜΗΧ. GALEA/VALENA  ΚΑΛ. 85ΜΜ Τεμάχιο 8,00  

7 DLP ΒΑΣΗ  3  ΜΗΧ. GALEA/VALENA  ΚΑΛ. 85ΜΜ Τεμάχιο 2,00  

8 MOSAIC/DLP ΠΡΙΖΑ 2Π+Γ ΑΥΤ. ΑΚΡΟΔ. ΛΕΥΚΗ Τεμάχιο 11,00  

9 MOSAIC ΠΡΙΖΑ RJ45 UTP ΚΑΤ.6 1 ΣΤ. ΛΕΥΚΗ Τεμάχιο 22,00  

10 
ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ20  CONDUR IAS 
ΚΟΥΒΙΔΗ 

Τεμάχιο 50,00 
 

11 
ΚΟΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ20  CONDUR IAS 
ΚΟΥΒΙΔΗ 

Τεμάχιο 250,00 
 

12 COURBOX ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓ.80*80*40 ΓΚΡΙ ΚΟΥΡ. Τεμάχιο 55,00  

13 VALENA ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΛΕΥΚΟΣ Τεμάχιο 2,00  

14 VALENA ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ  ΛΕΥΚΟΣ Τεμάχιο 4,00  

15 VALENA ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ Τεμάχιο 25,00  

16 VALENA ΠΛΑΙΣΙΟ 1 ΘΕΣΗΣ ΛΕΥΚΟ Τεμάχιο 31,00  

17 FORIX 20 ΠΡΙΖΑ  2Π+Γ ΛΕΥΚΟ Τεμάχιο 24,00  

18 VALENA RJ45 ΚΑΤ. 6 UTP 1ΕΞ./ΝΥΧΙΑ/ΛΕΥΚΟ Τεμάχιο 20,00  





 

4 

 

19 VALENA ΠΛΑΙΣΙΟ 1 ΘΕΣΗΣ ΛΕΥΚΟ Τεμάχιο 20,00  

20 MINI ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΔΙΠΛΗ UTP CAT6 (συσκευασία blister) Τεμάχιο 22,00  

21 FORIX 44 ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ  ΛΕΥΚΟ Τεμάχιο 1,00  

22 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Ρ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΓΚΡΙ Τεμάχιο 4,00  

23 GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡ. 3x12M ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ Τεμάχιο 3,00  

24 SD204-40 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Τεμάχιο 4,00  

25 FH 204AC-40/0,03 ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ Τεμάχιο 2,00  

26 SH201T-C40 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Τεμάχιο 12,00  

27 E219-3C ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ Τεμάχιο 12,00  

28 SH201T-C16 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Τεμάχιο 34,00  

29 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ SH201T-C10 Τεμάχιο 6,00  

30 SH201T-C20 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Τεμάχιο 2,00  

31 SH203-C 25 NA ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Τεμάχιο 3,00  

32 ΔΙΑΚΕΝΑ ΠΙΝΑΚΟΣ Τεμάχιο 5,00  

33 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,8*300  ΜΑΥΡΟ Τεμάχιο 400,00  

34 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED COM 100W SMD 4000K ΛΕΥΚΟ Τεμάχιο 12,00  

35 ΚΑΨ  1,5-2,5 τ.χ. Κιβώτιο 1,00  

36 ΟΥΠΑ ΝΟ 6 Τεμάχιο 1,00  

37 ΝΟΒΟΠΑΝΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤ.ΡΖ Γ/Β 4*40 Τεμάχιο 300,00  

38 ΔΙΑΚΟΠΤ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 16A ΡΥΘΜ. Τεμάχιο 1,00  

39 ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ TPV-624 10(4*50)  (100τμχ) Τεμάχιο 2,00  

40 MOSAIC ΠΡΙΖΑ RJ45 UTP ΚΑΤ.5Ε 2 ΣΤ. ΛΕΥΚΗ Τεμάχιο 8,00  

41 MOSAIC ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2Π + Γ ΛΕΥΚΗ Τεμάχιο 24,00  

42 DLP ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΣΤ.MOSAIC KAΛ.65ΜΜ Τεμάχιο 32,00  

43 SH203T-C20NA ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Τεμάχιο 1,00  

44 PLEXO ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΡ65  6 ΣΤ. Τεμάχιο 8,00  

45 SH201T-C20NA ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Τεμάχιο 1,00  

46 FH202 AC-40/0,03 ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ Τεμάχιο 8,00  

47 SD201-40 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Τεμάχιο 8,00  
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*ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED CPV: 
31531000-7 «λαμπτήρες» 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
€3.562,50 ΑΝΕΥ ΦΠΑ24% 

     

      

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. ποσότητα  

1 LED ΓΥΑΛΙΝΟ Τ8 60CM 9W 230V ΛΕΥΚΟ 250' Τεμάχιο 850,00  

2 LED ΓΥΑΛΙΝΗ T8 120cm 18W 230V ΛΕΥΚΟ 210' Τεμάχιο 700,00  

 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην 
απόφαση κατακύρωσης, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς 10337/19-12-2022 και στην προσφορά του 
Αναδόχου με ΑΠ 10523/22-12-2022. 
 

Άρθρο 2 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ: 1000-1800-1890,1899 και τον ΚΑΕ: 1000-1200-1290-1292, ΑΑΥ 
588  με ΑΠ. 10285/16-12-2022 και ΑΔΑΜ: 22REQ011834613, ΑΔΑ: Ψ0ΥΜ469Β7Δ-1Θ1. 

 
Άρθρο 3 

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος & Τόπος Παράδοσης 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της για 90 ημέρες (3 μήνες) και η παράδοση θα 
γίνει ως κάτωθι : 
 

Τόπος παράδοσης Ποσότητα Τμήμα Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

Τρίπολη 

1550 ΤΕΜ 
ΛΑΜΠΕΣ LED-
1867 TEM 
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ-
ΠΡΙΖΕΣ-ΥΛΙΚΑ 
ΠΙΝΑΚΩΝ-
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΝΑΛΙΩΝ & 
ΣΩΛΗΝΩΝ- 
3.313 ΜΕΤΡΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ 

Δνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
Παν. 
Πελοποννήσου 

Σταυροπούλου Σοφία- 
2710 372143 

Παναγόπουλος 
Βασίλειος- 2710 372141 

 
 
 
 





 

6 

 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 
Ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου.  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
 
Ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 10337/19-12-2022 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, 
παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα 
ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 
 
Ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 
 
5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 13.548,57 € συμ/νου ΦΠΑ 24%, ήτοι  10.926,27 € άνευ ΦΠΑ 
24%.  
 
5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση 10337/19-12-2022 
και συγκεκριμένα:  
 
5.3. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
μετά την ολοκλήρωση παράδοσης και τοποθέτησης της προμήθειας, στους χώρους που θα υποδειχθούν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, τους υπεύθυνους επικοινωνίας και επιτροπές παραλαβής.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 
α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)   
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (προμήθεια) 
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Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) 
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  
 

Άρθρο 6 
Αναπροσαρμογή τιμής 

Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

Άρθρο 7 
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια των ειδών στο χρόνο , τρόπο και τόπο  που 
καθορίζονται στην σχετική πρόσκληση .  
 
7.2.  Μη εμπρόθεσμη παράδοση υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου.   
 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και 
ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο  που ορίζονται και 
συμφωνούνται στην σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.   
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση. 
 
7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται άμεσα από 
τις αρμόδιες επιτροπές.  
 
7.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το 
αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 
 

Άρθρο 8 
Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της παρούσας σύμβασης. 
8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 9 
 

Ανωτέρα Βία 
9.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
9.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον 
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

 
Άρθρο 10 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που 
παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Άρθρο 11 
Συμμόρφωση με τον κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (α 137) 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection 
Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α. Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν 
τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν 
γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι 
διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) 
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δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας 
αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και 
εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email: nikiplos@uop.gr /τηλ. 2721065118). 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του 
υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  
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ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας 
και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την 
αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους 
ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 
Άρθρο 12 

Λοιποί όροι 
Άπαντες οι όροι της σχετικής πρόσκλησης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Ο Πρύτανης  

 

 Καθηγητής  Αθανάσιος Κατσής  

Για την εταιρεία  

ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΒΟΥ ΟΕ 
 

                    Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
          

 

Ψυρογιάννης Μιλτιάδης  
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